
 تحصیالت تکمیلی دفاع مقطعمراحل بعد از 

  نسبت به انجام  مراحل زیر اقدام فرمائید:  ems.ut.ac.irپس از مشاهده نمره پایان نامه در سایت 

پیشخوان خدمت و ارسال برای پردیس فنی صورت میگیرد توجه : ثبت نمره در سامانه فقط بعد از تکمیل گردش کار 

 مراحل را پیگیر باشید پیشخوان خدمت لذا در بخش درخواست دفاع

بعد از انجام اصالحات و در صورتیکه که پایان نامه دفاع نیاز به اصالح داشته باشد ) طبق بازه زمانی اعالم شده به دانشجو توسط هیات داوران (

نامه ای به منظور تائید اصالحات توسط دانشجو از استاد راهنما اخذ گردد و برای کارشناس ارسال شود تا نمره برای پردیس  ارائه به استاد راهنما 

 ارسال شود.

رم را همراه دعوتنامه دفاع از طریق ایمیل دریافت فرم تسویه حساب با استاد راهنما از دفتر تحصیالت تکمیلی ) در بازه دفاع مجازی این ف -1

ا یا بصورت دریافت کردین ( و تحویل یک نسخه پایان نامه به استاد راهنما و اساتید داور  ) هماهنگی با اساتید انجام دهید تا اینکه پایان نامه ر

 و ایمیل فرم امضا شده برای کارشناس(   کندکفایت می گرفته شودفایل یا پرینت تحویل دهید ( ) این فرم فقط از استاد راهنما امضا 

 و ارسال آن .توسط دانشجو ثبت درخواست فارغ التحصیلی در پیشخوان خدمت  -2

 مشاهده گردش کار در پیشخوان جهت مراحل تائید .) تائید اول توسط آقای دکتر اعرابی انجام میگیرد سپس توسط کارشناس تائید میگردد(   -3

) لینک مربوطه را خانم دستمالچی  fileshare ( در بخش پرسش و پاسخ نیازی نیست  فقط بخش ارائهبارگزاری فایل ضبط شده جلسه دفاع)  -4

بفرستید و    fileshareبا موضوع دریافت لینک ایمیل حتما از طریق ایمیل برای شما می فرستند ( بابت یادآوری جهت دریافت لینک به ایشان 

)نکته مهم : ادامه مراحل فارغ التحصیلی توسط کارشناسان منوط به بارگزاری فایل ضبط شده .در متن ایمیل هم آدرس ایمیل خود را تایپ کنید 

 است ( fileshare جلسه دفاع در 



 

را برای آقای جعفری )پردیس دانشکده های فنی (   its3.ut.ac.irدرخواست ابطال کارت دانشجوئی از طریق سامانه  4بعد از اتمام مرحله -5

برای شما فعال میشود ) انجام  است که نشان دهنده مراحل تسویه حساب  522گزارش  –گزارش تسویه حساب بدهید و پس از تائید ایشان 

 ) تسویه حساب با دانشکده خودتان از طریق ایمیل یا تلفن هم میتواند صورت گیرد نیاز به مراجعه حضوری نمیباشد(  مراحل تسویه حساب ( 

 .انجام میگردد فنی ) دانشکدگان فنی (  مابقی مراحل در پردیس -6

 ماه میباشد. 3تذکر : مهلت فارغ التحصیلی از تاریخ دفاعیه 

 

 

 سی برق و کامپیوتردفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده مهند

 1400 -آبان 

 


